
      02العدد:  03المجلد: 
       05الرقم التسلسلي: 

 2019 أكتوبر 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلية احلقوق والعلوم السياسية - خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع
 بسكرة -جامعة حممد خيضر 

  

  

والتجاري بين الجزائر ودول إفريقيا    االقتصادي التعاون 

 خارج مجال المحروقات: الفرص والتحديات. 
Economic and trade cooperation between Algeria and African 

countries outside hydrocarbons: opportunities and challenges. 

 (1) حممد الطاهر عديلة: الدكتور

 قسم العلوم السياسية – أ حماضر ةأستاذ

 )اجلزائر( املسيلة - حممد بوضياف جامعة 

 admt34@yahoo.fr الربيد اإللكتروين:
 

 29/10/2019تاريخ النشر:  - 14/09/2019القبول:  تاريخ - 05/05/2019تاريخ اإلرسال: 
 

 ص: ملخ

املقال يف فرص وحتديات تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني اجلزائر ودول إفريقيا يبحث هذا 

خارج جمال احملروقات. انطالقا من توفر اجلزائر على إمكانات ضخمة مادية وبشرية يف العديد من 

من  القطاعات االقتصادية املنتجة تؤهلها ألن تكون يف طليعة الدول املصنعة واملصدرة إفريقيا، هذا

جهة، ومن جهة أخرى ملا توفره دول إفريقيا من فرص استثمارية وسوق استهالكية كبرية وواعدة. شرط 

 وجود رؤية اسرتاتيجية، اقتصادية وجتارية، واضحة، حمددة، ومدروسة لدى صانعي القرار يف اجلزائر.

مار، التجارة التعاون االقتصادي، الزراعة، الصناعة، السياحة، االستث ة:الكلمات املفتاحي

 اخلارجية، التخطيط.

        Abstract  :  

        This article examines the opportunities and challenges of enhancing economic 

and trade cooperation between Algeria and African countries outside the 

hydrocarbons sector. In view of the availability of huge physical and human resources 

in many productive economic sectors, Algeria is able to be at the forefront of the 

industrialized and exporting countries of Africa, on the one hand, on the other, 

because Africa provides investment opportunities and a large consumer market. 

Provided that a strategic, economic and trade vision is clear, specific and studied by 

decision-makers in Algeria . 
         Keywords : economic cooperation , Agriculture, Industry, Tourism, Investment, 

Foreign Trade, Planning . 
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  مقدمة
متثل إفريقيا عمقا إستراتيجيا وامتدادا طبيعيا لدولة حمورية مثل اجلزائر، إال أن  

هذه األخرية قد أمهلتها لعقود طويلة، بل مل تكن خيارا أوليا أو توجها استراتيجيا يف 

والتجارية،   االقتصاديةالسياسات اخلارجية للحكومات املتعاقبة، خاصة يف جمال العالقات  

قويا بدول أوروبا وعلى رأسها فرنسا، ويف القارة األمريكية بالواليات  طاالرتباأين كان 

املتحدة، ويف العقدين املاضيني بالصني يف قارة آسيا.  وبذلك تكون قد فوتت على نفسها 

مما ميكن أن توفره هلا إفريقيا من مزايا استثمارية ومبادالت  االستفادةفرصا كبرية يف 

الوطين ليشمل  االقتصادير، ومنه تنشيط وتنويع وتوسيع جتارية وأسواق واعدة للتصد

 القطاعات املنتجة خارج جمال املحروقات.   

، الداخلية واخلارجية، اليت جاهبت واالقتصاديةلكن الظروف والتحديات األمنية 

اجلزائر يف العقد األول من القرن الواحد والعشرين، فرضت عليها ضرورة مراجعة توجهاهتا 

وإعادة رمسها مبا يتوافق مع حقيقة أن إفريقيا قد أصبحت حمل جذب واهتمام اخلارجية 

اقتصادي كبري بالنسبة للعديد من الدول، بل وأصبحت ساحة تنافس بني كربيات 

تعزيز العاملية، لذا كان لزاما على اجلزائر تدارك تأخرها واملضي يف سبيل  االقتصاديات

 ة مع دول إفريقيا.  والتجاري االقتصاديةعالقاهتا  وتقوية

حتاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على املزايا والفوائد اليت ميكن أن جتنيها 

والتجاري مع دول إفريقيا وتطويره إىل شراكة   االقتصادياجلزائر من خالل تعزيز تعاوهنا  

جلانب حقيقية يف خمتلف املجاالت، وكذا سبل وآليات وإمكانيات حتقيق هذا التعاون. ويف ا

 العمل.  إجناز هذااملقابل، الوقوف على أهم العوائق والتحديات اليت ميكن أن حتول دون 

 أوال: املكانة االقتصادية للجزائر يف القارة اإلفريقية.
تتوفر اجلزائر على إمكانات طبيعية وبشرية جتعلها يف طليعة الدول اليت حتظى  

ن ناحية اجلغرافيا تعترب أكرب بلدان إفريقيا مبكانة اقتصادية متميزة يف قارة إفريقيا. فم

مساحة وتنوعا تضاريسيا ومناخيا، كما أهنا تعترب حبق، حبكم موقعها اإلستراتيجي يف 

دول قارة أوروبا ودول  وإىلمشال القارة وجنوب حوض املتوسط، بوابة ومعرب إفريقيا من 

حوض املتوسط. ومن ناحية اإلمكانات والثروات املادية والطبيعية فإهنا حتتل املراتب 

األوىل إفريقيا يف املوارد الطاقوية )البترول والغاز(، الثروات املعدنية )احلديد والفحم 

إخل.  ... الغابية والفوالذ(، الثروات احليوانية )األغنام واملاعز(، الثروة السمكية، الثروة
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ومن الناحية البشرية حتتل اجلزائر مراتب متقدمة يف التربية والتعليم، ويف التكوين املهين، 

 إخل.  ... ويف اجلامعات

صادرات النفط مداخيل اجلزائري اقتصاد ريعي قائم على  االقتصادورغم أن 

يف حتقيق العديد من  والغاز، إال أنه استفاد من خالل الطفرة النفطية يف بداية األلفية

مليارات دوال بعدما  04املنجزات الكربى، كسداد الديون اخلارجية للجزائر )تقريبا أقل من 

مليارا(، واالستثمار يف مشاريع البنية التحتية )السكن، النقل، املستشفيات، ..(،  33ناهزت 

حتقيق فوائض  ، معلالقتصادوحتسني مؤشرات التنمية البشرية، وتوازن املؤشرات الكلية 

اخلارجية، على األقل يف املدى القريب. وقد   االستدانةمالية حتميها من خماطر اللجوء إىل  

أسهمت هذه النتائج اإلجيابية نسبيا يف حتقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي للجزائر 

فط أين تراجعت أسعار النفط، وتراجعت معها إيرادات اجلزائر من الن  2014إىل غاية سنة  

والغاز، ورافقها اخنفاض سريع يف احتياطاهتا من العملة الصعبة اليت هتاوت من قرابة الـ 

. وبذلك 2017مليار يف النصف الثاين من العام    100إىل أقل من    2014مليار دوالر يف عام    200

أصبحت تكاليف الربامج واإلعانات االجتماعية األساسية خارج متناول احلكومات املتعاقبة، 

برامج تقشفية وسياسات بديلة تقوم على بعث  التفكري يفا اضطر هذه األخرية إىل مم

 النفط والغاز.   املنتجة من غري  االقتصاديةوتطوير القطاعات 

تأثريها السليب احلاد واملؤثر، متكنت وورغم االخنفاض احلاد يف أسعار النفط 

  االستثمار. ويف مؤشر  20161عام    % يف3.4اجلزائر من احلفاظ على معدل منو اقتصادي بلغ  

للعام نفسه حلت اجلزائر يف املرتبة السابعة إفريقيا وراء كل من ساحل العاج وزامبيا وجنوب 

، حسب االقتصادية. ويف جمال التنافسية 2واملغرب وبوتسوانا على التوايل إفريقيا ومصر 

العاملي للعام  االقتصادتدى لصاحل من Klaus Schwabالتقرير السنوي الذي أعده الربوفيسور 

على املستوى الدويل، والسادسة إفريقيا، والثانية  86، حلت اجلزائر يف املرتبة 2018- 2017

 .3على مستوى املغرب العريب بعد املغرب

، ارتكازا على العديد من املعطيات أمهها االقتصادينيويراهن العديد من اخلرباء  

، على أن 2014ج واحلركيات اليت يعرفها بعد أزمة اجلزائري والربام االقتصادمقومات 

وأرضية للتصدير إىل دول إفريقيا، خاصة بعد  االقتصادياجلزائر ستصبح حمركا للنمو 

. ويعزز املشروع الضخم 2018استكمال مشروع الطريق العابر للصحراء املرتقب حبلول سنة 

التحتية احلالية للنقل وسيسمح مليناء احلمدانية األكرب يف منطقة املتوسط قدرات البىن 

ربط اجلزائر بإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا.  2020مبجرد دخوله حيز اخلدمة سنة 
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كذلك فإن ميناء شرشال، الذي هو يف طريق اإلجناز، سيعمل على ربط الشمال باجلنوب، من 

جنوب الذي هو يف  -ار مشالالطريق السي   خال ختزين وإعادة شحن السلع ونقلها برا عرب 

طور اإلجناز، انطالقا من عدة موانئ جافة، ليتم بعدها توصيل السلع والصادرات إىل دول 

اجلوار اإلفريقي يف ظرف ال يتجاوز األسبوع، وهبذا تكون التكلفة املادية والزمنية للنقل 

ن طن من مليو  27,5أقل بكثري من نقل تلك السلع حبرا، باإلضافة إىل أنه سيستقبل أكثر من  

السلع سنويا عرب ماليني احلاويات، مما سيوسع الوعاء التجاري للجزائر وميكنها من فتح باب 

 .4التصدير على مصراعيه للدول اإلفريقية

اجلزائري اليت تتيح له إمكانية التعاون   االقتصادنستطيع تلخيص أهم عوامل قوة   

مل الضعف اليت قد تؤدي إىل احلد  اإلفريقية واقتحام أسواقها، وكذا عوا االقتصادياتمع 

 من هذه اإلمكانية، فيما يلي:  

 اجلزائري:  االقتصادعوامل القوة بالنسبة إىل  -1

، والذي جيعل من اجلزائر مرشحة ألن تقود واالجتماعيالسياسي    االستقرار -

 يف إفريقيا. االقتصاديوالتعاون  االقتصادقاطرة 

زائري استقاللية ومصداقية اجل لالقتصادمديونية خارجية ضئيلة، تتيح  -

 أكرب.

 تركيبة سكانية أغلبها شباب، وبالتايل قوة عمالية.  -

 مليار دوالر(. 100احتياطات كبرية من العملة الصعبة )حوايل  -

 .االقتصادتنوع وثراء يف مقومات  -

 مليون ساكن( واستثمارية واعدة.  40أكثر من  سوق استهالكية ) -

 اجلزائري:  االقتصادعوامل الضعف بالنسبة إىل  -2

 اقتصاد ريعي هش، متذبذب، وغري مستقر، يعتمد على مداخيل النفط والغاز. -

 غياب سياسة اقتصادية واضحة وطويلة األمد. -

 واالرهتانالكلي للسلع واخلدمات، وبالتايل التبعية  االستريادعلى  االعتماد -

 إىل اخلارج. 

الوطين )تضخم  االقتصادعدم التوازن بني القطاعات الرئيسية املنتجة يف  -

 قطاعي التجارة واخلدمات على حساب قطاعي الصناعة والزراعة(.

والفنية والتسويقية، واليت تؤثر على الترويج  ضعف القدرات اللوجيستيكية -

 والتعريف باملنتوج اجلزائري.
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 بني اجلزائر ودول إفريقيا االقتصاديثانيا: جماالت التعاون 
يذهب اخلبري االقتصادي وكاتب الدولة السابق لالستشراف واإلحصائيات بشري 

على جبهتني: تتمثل  مهمة أن إفريقيا متثل بالنسبة للجزائر إستراتيجية إىل مصيطفى

ال سيما يف جمال  اقتصاداهتااألوىل فيما تتيحه اجلزائر لدول القارة من إمكانيات لتطوير 

ق اسوالتصدير والتبادل التجاري مع باقي دول العامل، فيما تتمثل الثانية فيما تتيحه األ

ائري، اإلفريقية من فرص لتسويق املنتجات اجلزائرية وترقية االقتصاد الوطين اجلز

على وذلك من خالل االستثمارات والشراكات املتاحة يف دول القارة. مؤكدا يف الوقت نفسه 

 5أن إفريقيا تشكل اليوم خيارا استراتيجيا أكثر من ضروري بالنسبة للجزائر.

النفط والغاز إال أن مداخيل اجلزائر يرتكز بنسبة كبري على  االقتصادورغم أن 

ن خالهلا إقامة عالقات اقتصادية قوية ومتينة مع دول هناك جماالت عديدة ميكن م

 القارة. ميكن ذكرها على النحو التايل: 

 يف جمال التجارة اخلارجية:   -1

ُتعترب اجلزائر بوابة إفريقيا حنو دول املتوسط وجنوب أوروبا، وعليه فإن التصدير 

من هذا   ملحيط.عرب البحر املتوسط ُيعد أقرب طريق وأقل كلفة مقارنة بالتصدير عرب ا

أهم   بشري مصيطفى أن اجلزائر اليت متتلك منشآت مرفئية  االقتصادي املنطلق يعترب اخلبري  

وأكرب من تلك اليت تتوفر عليها املغرب وتونس، حتتل موقعا أفضل لتكون منطلقا للمنتجات 

اإلفريقية املوجهة للتصدير، ولذلك ميكنها استهداف هذا العامل يف إطار ترقية عالقاهتا 

. أما اجلبهة الثانية اليت ميكن للجزائر استهدافها، 6االقتصادية مع دول القارة السمراء

اخلبري نفسه، فهي ترتبط مبساعي اجلزائر لتطوير وتكثيف صادراهتا حنو إفريقيا، حسب 

حيث تعترب السوق اإلفريقية يف هذا الصدد مفيدة جدا بالنسبة للجزائر، خاصة إذا أخذنا 

ضعف مستوى التنافسية بالنسبة للمنتجات الوطنية يف األسواق املغاربية  االعتباربعني 

السوق اإلفريقية على رأس اخليارات بالنسبة للجزائر. يربر ذلك  واخلليجية، وعليه تبقى

مصيطفى بالقول: "أن املنافسة فيها أقل حدة، وتقتصر على املنتجات الصينية واليابانية، 

ومبا أن الصني ُتعترب اليوم شريكا للجزائر يف إطار اإلستراتيجية اإلفريقية للشراكة، فهي 

زائرية يف إفريقيا، لتبقى املنافسة حمصورة فقط يف ستكون داعمة لتوسع املنتجات اجل

 .7اليابان الذي ميكن منافسة منتجاته يف إطار شراكات ناجعة يف إفريقيا"

انطالقا مما تقدم، خيلص مصيطفى إىل أن اجلزائر ميكن أن تطور اقتصادها على 

توسط وأوروبا جبهتني يف إفريقيا، تتمثل األوىل يف التصدير من إفريقيا إىل دول حوض امل



 الدكتور: حممد الطاهر عديلةــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

31 

 
  03022019  

 

 

 

وشرق آسيا عن طريق املوانئ اجلزائرية، وتتمثل الثانية يف تصدير املنتجات اجلزائرية 

)صناعية، فالحية، غذائية، الطاقات املتجددة، االتصال واملعلوماتية، ..( إىل دول إفريقيا. 

ه يضيف مصيطفى أن هذا ممكن من ناحية األهداف اإلستراتيجية اليت ينبغي أن يبىن علي

الوطين مستقبال، لكن يف امليدان حقا ال منلك اإلمكانات الالزمة حاليا لتجسيد كل   االقتصاد

هذه األهداف، ألن اخلط الربي متوقف على مستوى احلدود مع النيجر، وخط األلياف 

البصرية الذي يصل إىل نيجرييا الزال معطال، وخطوط سكك احلديد أيضا متعطلة بسبب 

إفريقيا، فضال عن كون اللوجيستيك الذي متثله الرحالت اجلوية  نقص االستثمارات يف

 .8الدولية مع إفريقيا ُيعد ضعيفا

يف مقام آخر، يشري اخلبري اإلقتصادي ووزير املالية السابق عبد الرمحن بن خالفة 

إىل أنه يف جمال التصدير هناك بلدان إفريقية متلك أقل مما متلكه اجلزائر، سواء يف جمال 

جات املوجهة للتصدير أو اللوجيستيك أو املعرفة يف أمور التصدير، ورغم ذلك فهي تصدر املنت

يف دول القارة. ومن جهة أخرى فإن اجلزائر متلك العديد من املنتوجات القابلة للتصدير يف 

. كما أن 9إفريقيا سواء يف جمال الفالحة أو اخلدمات أو الصناعة اليت بدأت تربز ببطء

ر وتصديقها على وثيقة النظام الشامل لألفضليات التجارية فيما بني البلدان توقيع اجلزائ

سوف يتيح هلا الولوج إىل األسواق اإلفريقية بتكاليف أقل، نظري  198810النامية سنة 

التخفيضات اليت سوف تستفيد منها يف إطار هذا النظام، وبالتايل زيادة فرصها يف عمليات 

 التصدير هلذه الدول. 

 ال الصناعة:يف جم -2

على الرغم من أن اإلنتاج الصناعي اجلزائري يرتكز بنسبة كبرية على املنتجات 

، إال أن اإلمكانات 11والطاقوية مقارنة مبنتجات الفروع الصناعية األخرى االستخراجية

اليت تزخر هبا هذه األخرية تؤهلها ألن تكون قاطرة اإلنتاج الصناعي الوطين إذا ما أحسن 

وتوظيفها، وذلك عن طريق وضع سياسة واضحة ومدروسة بدقة، تقوم على إعادة   استغالهلا

هيكلة وتأهيل النسيج الصناعي الوطين خارج جمال املحروقات، تشجيع ودعم وتسهيل 

)الوطين أو األجنيب(، إزالة كل العوائق البريوقراطية  االستثمارقوانني وإجراءات 

من التكنولوجيات  االستفادةواجلودة،  االبتكارمال، واإلدارية أمام املستثمرين ورجال األع

 املتقدمة عرب الشراكة والتعاون،... االقتصادياتاحلديثة اليت تتيحها 

إن اجلزائر، مبا متلكه من بعض الصناعات املوجودة فعال أو اليت يف طور اإلجناز  

ية، كالصناعات والتطوير، ميكنها أن تصدر للدول اإلفريقية العديد من املنتجات الصناع

امليكانيكية )اجلرارات، احلافالت، الشاحنات، السيارات النفعية والسياحية،...(، املنتجات  
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)ثالجات، أجهزة تلفزيونية ورقمية،...(، مواد البناء )امسنت،  ةوالكهر ومزنلياإللكترونية 

 حديد، خزف صحي،...(، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية واجللود، صناعات

 األدوية .. إخل.

املحلي  االكتفاءلكن قبل احلديث عن عملية تصدير هذه املنتجات جيب حتقيق 

منها، إذ ال يعقل احلديث مثال عن تصدير السيارات وحنن نعاين أزمة خانقة خبصوصها، أو 

احلديث عن تصدير احلديد واإلمسنت وحنن مازلنا نستوردمها.. إذن، ينبغي رفع معدالت 

 ناعي وحتسني جودته كي يصبح قابال للتصدير.اإلنتاج الص

 يف جمال الزراعة والفالحة: -3

من املعروف أن اجلزائر متتلك مقومات كبرية جدا يف القطاع الزراعي، حيث تعترب 

بلدا فالحيا بالدرجة األوىل منذ فتراهتا التارخيية األوىل، وصوال إىل فترة االستعمار 

ا القطاع من أجل جعله موردا الحتياجاته الفرنسي الذي أعطى أمهية كبرية هلذ

. وعلى الرغم من أن املساحة الصاحلة للزراعة ضئيلة بالنسبة للمساحة 12االقتصادية

الكلية للجزائر، إال أهنا تستطيع املراهنة على استصالح األراضي الصحراوية وجعلها منجما 

فصول السنة، الشيء الذي   حقيقيا لإلنتاج الزراعي والفالحي مبختلف أنواعه، وعلى امتداد

يعين القدرة على إمداد األسواق )سواء املحلية أو اخلارجية( باملنتجات الزراعية والفالحية 

طوال املوسم، والتجارب اليت خاضتها واليات الوادي وبسكرة وورقلة وغرداية وأدرار تثبت 

باحلمضيات والزيوت   ذلك. تستطيع اجلزائر أن تكون رائدة يف إمداد العديد من دول إفريقيا

والتمور والبقوليات واخلضر والفواكه ...إخل، كما أن منتجاهتا تتميز باجلودة بسبب جودت 

 .مناخها

 يف جمال السياحة:  -4

متتلك اجلزائر مقومات كبرية جدا يف قطاعها السياحي، مبا يؤهلها ألن تكون قطبا 

والقاري، أو حىت على املستوى العاملي. كما ميكنها سياحيا بامتياز، سواء على املستوى اإلقليمي  

استقطاب السياح على مدار فصول السنة، ويرجع ذلك إىل التنوع الطبيعي واجلغرايف الكبري 

الذي تتمتع به يف خمتلف مناطقها، حيث ميكن القول أن اجلزائر تزخر مبختلف أنواع 

، الغابات، الصحراء، الواحات، ..(، السياحة: السياحة الترفيهية )البحر والشواطئ، اجلبال

السياحة العالجية )احلمامات املعدنية(، السياحة التارخيية والثقافية )اآلثار والعمران، 

 .الفنون الشعبية والتقليدية(، ...إخل. اجلدول التايل يوضح اإلمكانات السياحية للجزائر
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 يوضح اإلمكانات السياحية للجزائر :1 دولاجل

 املالية واخلدمية 
 

البشرية  

  والتارخيية 

 املقومات الطبيعية 

شبكة نقل بري بطول    -

 كم 118306

شبكة نقل بالسكة احلديدية    -

 .كم  4200بطول   

ميناء    13مطار جوي و  53  - 

 .حبري

فندق بطاقة استيعابية    1184  - 

 .سرير  92737

بنك ومؤسسة مالية موزعة  29   -

 يف شكل فروع على املستوى الوطين 

مصنفات    06  -

 .تارخيية

العديد من     -

 املعامل

 .األثرية

متاحف   07  - 

 وطنية. 

 تنوع الصناعات    -

واحلرف  

 .التقليدية

مسـاحة شاسعة    -

 2831741 تقدر بـ:

 كم

شريط ساحلي    -

 .مك1200بطول  

 .حظائر وطنية  07  - 

تنوع يف التضاريس    -

 .واملناخ

 .محام معدين  202  - 
 

  اإلمكانات 

، متطلبات تنمية القطاع السياحي يف اجلزائر، اجمللة اجلزائرية املصدر: عبد الرزاق موالي خلضر وخالد بورحلي
 .72، ص2006، جوان 04، العدد االقتصاديةللتنمية 

 االقتصاد إن استغالل هذه املقومات يعترب ضرورة ملحة بالنسبة لتحدي تنويع 

الل اإلفريقية. ولن يتأتى ذلك إال من خ  االقتصادياتالوطين، ومد جسور التعاون بينه وبني  

عملية وحتمية تسطري سياسات سياحية فعالة ومدروسة، تعىن باإلمكانات املادية اليت 

تتمثل يف البىن التحتية كهياكل االستقبال ووسائل النقل، املطارات، الطرق واملوانئ والسكك 

احلديدية ووسائل االتصال، واليت تعترب من بني أهم العوامل اليت تساعد على تطوير 

ا اإلمكانيات املؤسساتية واخلدماتية، إذ حيتاج قطاع السياحة للعديد من السياحة. وكذ

املؤسسات اليت تديره، وإىل آليات واضحة وحمددة لتنفيذ وحتقيق خمتلف أهداف السياسة 

 . 13السياحية، وإىل متعاملني ووكالء )ذوي خربة وكفاءة( يف السوق السياحية

 اإلقتصادي بني اجلزائر ودول إفريقيا.ثالثا: متطلبات تطوير وتعزيز التعاون 
واملبادالت التجارية بني اجلزائر ودول  االقتصاديةال جدال يف أن العالقات 

إفريقيا هي بعيدة جدا عن املستوى املطلوب، أو عما ميكن أن تكون عليه قياس باإلمكانات 

اون بينهما والفرص املتوفرة واملتاحة أمامهما. لذلك حتتاج مهمة تطوير وتعزيز التع

 متطلبات عديدة، منها: 
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 متطلبات ذات طابع لوجيستيكي، تنظيمي وفين: -1

إن واقع التعاون اإلقتصادي والتبادل التجاري بني اجلزائر ودول إفريقيا يفرض، 

حسب اخلبري مصيطفى، بذل جهود أكرب لتطوير اإلمكانيات اللوجيستيكية، حيث يقترح يف 

اجلزائر واالحتاد اإلفريقي، ومع البنك اإلفريقي  هذا الصدد بعث شراكات ناجعة بني

للتنمية، وذلك من أجل مد شبكات السكة احلديدية، والطرق، وتطوير األسطولني اجلوي 

والبحري، معتربا أن التحدي األول الذي سيواجه اجلزائر يف تنفيذ هذه اإلستراتيجية هو 

ل اجلزائر اليت عليها فقط نسج حتدي اللوجيستيك، غري أنه يرى أن هذا التحدي يف متناو

شراكات وبعث استثمارات ناجعة بالشراكة مع املؤسسات املالية الكربى، كالبنك اإلفريقي 

 .14للتنمية والبنك الدويل

وخبصوص مدى استعداد اجلزائر للتصدير إلفريقيا، يذكر السيد مصيطفى بأن 

د للنمو الذي أقرته احلكومة رؤية التصدير بالنسبة للجزائر تدخل يف إطار النموذج اجلدي

، حيث يعترف بأنه يف الوقت احلايل ليس لدينا الكثري مما ميكن أن نصد ره، 2016يف جوان 

لكن سيكون لنا ما نصدره يف املستقبل، وذلك لسبب بسيط، هو أن خطة اجلزائر ليست مسطرة 

اإلفريقي ستمتد إىل لعام أو عامني، واخلطط اليت سيتم إقرارها يف إطار املنتدى االقتصادي  

سيكون للجزائر ما تصد ره، ألن  2030أو  2025عشر سنوات فما فوق، وبالتايل فإنه يف آفاق 

املعروف لدى االقتصاديني أنه عندما ينتهي النفط ينتهي الريع ويبدأ االقتصاد. يضيف 

مصيطفى بأن اجلزائر وضعت خارطة طريق جديدة ضمن منط النمو اجلديد الذي ميتد 

، وأن هذا النمط يؤهل البالد لتكون مصد رة يف غضون عشر سنوات، وخالل 2019العام    حىت

هذه املدة سيتم التحضري لإلمكانيات اللوجيستية كالطرق وشبكات التصدير اجلوية 

 والبحرية وغريها.

أظهرت دراسة قام هبا البنك الدويل حول تكلفة النقل يف البلدان النامية أهنا 

ت تقريبا مقارنة بكلفتها لدى الدول املتقدمة اليت متلك شبكة طرق كبرية ترتفع بثالث مرا

ويف حالة جيدة. وعليه فإن الدول اليت متتلك شبكة طرق متطورة ال تتعدى فيها تكلفة 

،  وهذا ما يرفع األسعار إىل %50، أما يف الدول اإلفريقية فإهنا تقارب  %10نقل السلع 

البحرية للجزائر بدول اجلوار )خاصة مايل، النيجر،  أضعاف مضاعفة. إن ربط الواجهة

كلم   9500تشاد، ونيجرييا( عن طريق الطريق العابر للصحراء والذي يبلغ طوله أكثر من 

سيترتب عنه حركة كبرية للتبادل التجاري بني اجلزائر وهذه الدول، ويوفر عنها الوقت 

 . واجلهد واألعباء يف نقل خمتلف السلع من وإىل أوروبا
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جيب على اجلزائر املداومة على تنظيم املنتديات اإلقتصادية اخلاصة بدول 

إفريقيا للتعريف باإلمكانات والفرص اليت يزخر هبا اإلقتصاد اجلزائري، وتوفري إطار 

لإلحتكاك وتبادل اخلربات والتجارب بني رجال األعمال واملستثمرين اجلزائريني واألفارقة، 

اون ... إخل. يف هذا الصدد يعترب عبد الرمحن بن خالفة أن وحبث فرص الشراكة والتع

هو بداية جيدة، إال أنه يشترط   2016ديسمرب    03املنتدى اإلقتصادي اإلفريقي الذي نظم يف  

لنجاحه أن يكون جزء كبري منه بني رجال األعمال واملستثمرين، وليس بني املؤسسات 

قل األعمال وليس يف حقل املؤسسات احلكومية والرمسية. مبعىن أن يكون لقاء يف ح

الرمسية، ذلك أن املعروف على املشهد اإلقتصادي يف بلدان إفريقيا أنه ليس اقتصادا عموميا 

 . 15وإمنا يعد اقتصادا خاصا يسريه القطاع اخلاص الوطين أو الدويل

جيب كذلك إنشاء املزيد من البىن التحتية واهلياكل القاعدية، وحتديث القدمي 

املتعلقة بعمليات التبادل التجاري كاملوانئ واألرصفة واملطارات وأماكن التخزين وحفظ منها،  

السلع ... وحسن تسيريها وإدارهتا من طرف كفاءات بشرية وكوادر علمية قادرة على رفع 

 التحدي يف هذا املجال. 

كما جيب حتسني التحكم يف جمال التغليف والتعليب والتوظيب وكذا جمال تقنيات  

 التسويق لترقية الصادرات اجلزائرية.  

العمل على تبسيط وختفيف إجراءات وشروط اإلستثمار والتبادل التجاري، خاصة يف 

جمال التصدير، بالنسبة لرجال األعمال واملستثمرين اجلزائريني، ومرافقتهم ومدهم 

 بالدعم املادي واملعنوي الالزم. 

 متطلبات ذات طابع سياسي وأمين:   -2

إن توفر إرادة سياسية حقيقية لدى النخب احلاكمة يف التوجه اقتصاديا صوب 

إفريقيا يأيت على رأس املتطلبات السياسية لدفع عملية التعاون اإلقتصادي والتجاري بني 

اجلزائر ودول إفريقيا، وهذا يعين توسيع دائرة التبادل اإلقتصادي والتجاري التقليدية 

رنسا( والواليات املتحدة، األمر الذي لن يكون سهال ، حيث لن املرتبطة بأوروبا )خاصة ف

 تتنازل هذه الدول عن امتيازاهتا احلصرية يف اجلزائر.

كما جيب تفعيل وتوجيه آلة الدبلوماسية اجلزائرية حنو مسائل التعاون 

اإلقتصادي مع دول إفريقيا، بعد أن كانت منذ اإلستقالل يف خدمة القضايا السياسية 

نية اإلفريقية بالدرجة األوىل. تستطيع اجلزائر من خالل عالقاهتا القوية ونفوذها واألم

السياسي الكبري يف عدد من الدول اإلفريقية حتويله إىل مدخل لبناء شراكات اقتصادية 

وجتارية مرحبة مع هذه الدول، مستفيدة من املساعدات اليت قدمتها طوال عقود هلذه 
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ال والتحرر من اإلستعمار، ومناصرهتا لقضاياها العادلة يف الدول، خاصة يف جمال النض

 املحافل الدولية.  

ضرورة استغالل العديد من العوامل املشجعة لضبط بوصلة االقتصاد اجلزائري 

باجتاه إفريقيا، ومنها العالقات الدبلوماسية اجليدة واهلامة اليت تربط اجلزائر بدول 

  ت اإلفريقية، السياسية واالقتصادية واملالية.إفريقيا؛ كوهنا عضوا يف كل املؤسسا

العمل على حل الزناعات يف القارة اإلفريقية واملسامهة يف استتباب األمن 

واإلستقرار يف دوهلا، ذلك أن بدون توفر األمن واإلستقرار ال ميكن احلديث عن تعاون 

 اقتصادي وجتاري. 

 متطلبات ذات طابع اقتصادي وجتاري:  -3

 يما يلي:ميكن تلخيصها ف

إن اخنراط اجلزائر يف التجمعات اإلقتصادية واملالية اإلقليمية يف إفريقيا سوف  -

يوفر هلا العديد من املزايا اإلقتصادية والتجارية اليت تتيحها مثل هذه التجمعات، 

 . 16تكتالت اقتصادية ومالية تغطي تقريبا كل القارة  فإفريقيا تشهد وجود مثانية

على اجلزائر اإلستغالل األمثل للمنظمات واملؤسسات اإلفريقية اليت تعترب فيها  -

عضوا مؤسسا أو عضوا بارزا وفاعال، مثل اإلحتاد اإلفريقي مبختلف مؤسساته 

النيباد وفروعه، ومبادة الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا املعروفة اختصارا ب

NEPAD فهذه املؤسسات توفر إطارا ومكانا للتواصل والتعاون بني اجلزائر وغريها .

 من الدول اإلفريقية.

جيب أن تراجع اجلزائر أولوياهتا يف قضايا السياسة اخلارجية اليت تربطها مع  -

 دول إفريقيا من السياسة إىل اإلقتصاد. 

عالقات التبادل التجاري   إفريقية لدفع –إنشاء منطقة جتارة حرة جزائرية  -

 واإلستثمار وانتقال السلع واخلدمات. 

بناء عالقات ثالثية بني الشركات اجلزائرية والشركات يف دول إفريقيا وكذا  -

 الشركات الدولية اليت هلا حضور ونفوذ يف إفريقيا.

إنشاء صناديق استثمارية وبنوك )وتفعيل املوجودة( تتوىل مهمة مرافقة ومتويل  -

ع اإلستثمارية املشتركة بني اجلزائر وإفريقيا، أو تلك اليت تقيمها اجلزائر املشاري

 يف دول إفريقية.

 متطلبات ذات طابع تكنولوجي وتقين:  -4
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ويتعلق األمر هنا باإلستفادة مما تتيحه التكنولوجيا والتقدم التقين خاصة يف 

ب على اجلزائر إنشاء جمال اإلعالم واإلشهار والتسويق اإللكتروين، ويف هذا املجال يتوج

حمطات ومواقع إلكترونية تقوم بعملية التعريف باملنتوج الوطين يف خمتلف املجاالت 

والترويج له لدى األفارقة، كما تعمل على تسهيل عمليات التواصل بني املستثمرين ورجال 

 األعمال اجلزائريني ونظراءهم من دول إفريقيا.

 منية الالزمة إلجناح عملية التعاون: متطلبات تتعلق بالتخطيط والفترة الز  -5

 ويف هذا الصدد ميكن احلديث عن:

إعداد خطة وسياسة اقتصادية وجتارية واضحة ومضبوطة زمنيا، يتم من خالهلا  -

حتديد أولويات وجماالت التعاون اإلقتصادي والتجاري املمكنة بني اجلزائر 

القدرات اإلقتصادية  وإفريقيا، وفق الفرص واإلمكانات املتاحة، مراعية يف ذلك

 الفعلية للجزائر ومدى إمكانية التزامها بتنفيذ املشاريع املشتركة للتعاون.

إعداد دراسات دقيقة وشاملة للجدوى واملزايا اإلقتصادية اليت ميكن أن جتنيها  -

 اجلزائر جراء اخنراطها يف مشاريع تعاونية مع دول إفريقية.

اريع التعاون، آخذا بعني اإلعتبار وضع خمطط زمين دقيق ومضبوط لتنفيذ مش -

 العراقيل واملعيقات اليت ميكن أن تواجه عملية تنفيذ مشروعات التعاون. 

ضرورة وضع رؤية إستراتيجية مستقبلية آلفاق عمليات التعاون اإلقتصادي مع  -

دول إفريقيا، وكيفيات توسيعها إىل جماالت أخرى، وملا ال تطويرها إىل شراكات 

 حقيقية. 

 رابعا: مشكالت وحتديات التعاون اإلقتصادي بني اجلزائر ودول إفريقيا.
من الطبيعي أن تواجه عملية التعـاون اإلقتصادي بني اجلزائر ودول إفريقيا 

مشكالت وحتديات تعوق جتسيدها على أرض الواقع، وذلك العتبارات عديدة، تتعلق 

عاملي ككل، فهذه الدوائـر الثالثة مبعطيات خاصـة باجلزائر، وبإفريقيا، وباإلقتصاد ال

مترابطة بشكل ما، وتتجاذهبا عوامل عديدة حتدد شكل العالقات القائمة بينها فعال، أو 

 تلك املمكنة يف املستقبل. نذكـر من بني املشكالت والتحديات ما يلي:

اجلزائري باملحروقات من جهة، ومن جهة أخرى بالقوى  ارتباط اإلقتصاد -1

وعليه تواجه  اإلقتصادية الكربى يف الشمال )فرنسا، الواليات املتحدة، الصني(:

اجلزائر مشكلتني وحتديني يف الوقت نفسه، يتمثل األول يف حترير اإلقتصاد من 

مثل الثاين التبعية للمحروقات واإلجتاه صوب خلق  اقتصاد متنوع وتنافسي، ويت
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يف التحرر من التبعية للقوى اإلقتصادية التقليدية واإلجتاه حنو تعدد الشركاء 

 اإلقتصاديني. 

يشري اخلبري اإلقتصادي عبد  التنافس الدويل على خريات وأسواق إفريقيا: -2

الرمحن بن خالفة إىل أن منطق األسواق هو منطق املنافسة، وبالتايل فإن اجلزائر 

منافسة شديدة بني البلدان الكبرية، والبلدان اليت بدأت فعال  ستدخل سوقا فيها

اإلستثمار يف إفريقيا، الفتا يف هذا الصدد إىل أن هناك اليوم بلدانا تشتري يف 

إفريقيا بنوكا وشركات لإلتصاالت، وتتشابك املصاحل بينها وبني الدول اإلفريقية. 

الواليات املتحدة األمريكية  يأيت يف مقدمة القوى املتنافسة يف إفريقيا كل من

وفرنسا والصني وحىت إسرائيل، حيث أن لكل دولة سياستها اخلاصة اجتاه  

إفريقيا، ويظل اهلدف النهائي هلذه القوى هو زيادة الوجود اإلقتصادي التجاري 

واإلستثماري يف أسواق إفريقيا، وذلك باستخدام كل الوسائل املتاحة من معونات 

وفنية ومنح تعليمية، والتمهيد لذلك من خالل وسائل  اقتصادية وعسكرية 

اإلتصال والربامج الثقافية واإلعالمية والتكنولوجية. ميكن التذكري هنا بتصريح 

جاء فيه  1998لوزير التجارة األمريكي السابق أثناء جولة إفريقية يف أواسط 

، وفيها "إن إفريقيا متثل احلدود األخرية للمصدرين واملستوردين األمريكيني

إمكانات كبرية وواعدة، وقد سبق أن ترك رجال األعمال واملال األمريكيون األسواق 

اإلفريقية لزمن طويل لتكون منطقة نفوذ ملنافسينا من األوربيني"، وتصريح وزيرة 

اخلارجية األمريكية السابقة مادلني أولربايت يف زيارهتا إلفريقيا خالل الفترة 

د من الدول اإلفريقية يف ذلك احلني "إن التحالفات لعد 1999أكتوبر  23- 17

اإلقتصادية مع دول أخرى ستكون من أولويات السياسة اخلارجية األمريكية، وإن 

. كما ميكن 17التجمعات اإلقتصادية ستكون هي التحالفات العسكرية للقرن القادم" 

حيث يسعى مالحظة التنافس الشديد بني الواليات املتحدة وفرنسا على إفريقيا، 

كل منهما إىل توسيع عالقاته اإلقتصادية وتعميقها مع دول القارة، ومبعىن آخر 

توسيع مناطق التعاون واملشاركة والتجارة واإلستثمار والتعاون مع هذه الدول، 

والعمل على تطويق اجلهود اليت يبذهلا الطرف الثاين يف هذا املجال. إن هذا  

يف إطار هذه املعطيات اخلاصة بإفريقيا، حىت الوضع  يفرض على اجلزائر العمل 

يكون حضورها املعنوي والسياسي مرتبطا كذلك حبضور اقتصادي مكثف وشبكة 

 .18رجال أعمال ومتعاملني اقتصاديني
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إن من املشكالت والتحديات اليت تواجه اجلزائر يف تعزيز حضورها وتعاوهنا    -3

قيقة وُمحي نة حول حاجيات اإلقتصادي يف إفريقيا غياب معلومات وإحصائيات د

األسواق اإلفريقية. وذلك لنقص أو عدم مشاركة املؤسسات اجلزائرية يف املعارض  

اإلفريقية للتعريف باملنتجات الوطنية، باإلضافة إىل غياب إستراتيجية 

اقتصادية واضحة للتصدير واإلستثمار يف إفريقيا، وارتفاع الرسوم اجلمركية 

ملنتوجات يف هذه البلدان اليت تؤدي إىل ارتفاع أسعار والضرائب املطبقة على ا

السلع املسوقة وتكاليف املعامالت التجارية، ناهيك عن انعدام اخلطوط املباشرة، 

مما يولد تكاليف إضافية، وحيد من القدرة التنافسية للسلع املتداولة، وغياب نظام 

 بنكي لتسهيل وضمان عمليات التسديد والتحصيل املايل. 

شكلة حترير عمليات التصدير والتبادل التجاري وعمليات اإلستثمار من عراقيل م  -4

 وتعقيدات اإلجراءات البريوقراطية.    

حيث تعاين العديد من الدول اإلفريقية من  مشكلة األمن واإلستقرار يف إفريقيا: -5

مشاكل أمنية وسياسية باجلملة، وهذا ما ينعكس سلبا على اقتصادياهتا، ويؤثر 

إمكانيات وفرص اإلستثمار األجنيب فيها، إذ أن تدفق رأس املال يتناسب عكسا   على

 مع املخاطر النامجة عن الالإستقرار السياسي واألمين.        

يف هذا الصدد أشار اخلبري االقتصادي  التأخر الكبري يف االنفتاح على إفريقيا: -6

إفريقيا، وأي مساٍع اآلن  كمال ديب إىل أن اجلزائر تأخرت كثريا يف االستثمار يف

يسمح بأية تعترب فاشلة كون الواقع املايل الذي يعشيه االقتصاد الوطين لن 

خطوات حقيقية يف إطار تعزيز التواجد االقتصادي يف دول أفريقيا، مشريا إىل 

أنه من غري املعقول أن دوال مثل دول اخلليج فرضت وجودها يف القارة األفريقية 

ولة ننتمي هلذه القارة مل نفكر حىت اآلن لولوج السوق منذ زمن، وحنن كد

األفريقية. وأضاف ديب أن جناح التواجد االقتصادي اجلزائري يف أفريقيا مرهون 

باستثمارات حقيقية ومشاريع ضخمة وليس جمرد تبادل للسلع، مشريا إىل أن هذه 

غطيتها وال االستثمارات حتتاج مليزانيات ضخمة لن تستطيع اخلزينة العمومية ت

يف  مسدور . ومن جهته أكد اخلبري االقتصادي فارس19البنوك واملؤسسات املالية 

تصريح سابق جلريدة "احلوار” بأن االجتاه إىل الصناديق اإلفريقية لتمويل 

املشاريع االقتصادية يؤكد بأن اجلزائر وصلت إىل وضعية اقتصادية خطرية جدا، 

على اعتبار أهنا من املفروض أن تكون دولة مستثمرة وليس مقترضة، جبعلها للدول 

فالحية اجلزائرية. ودعا مسدور  اإلفريقية سوقا كبرية خاصة للمنتجات ال
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احلكومة إىل حتفيز رجال األعمال اجلزائريني على إقامة شراكات مع الصناديق 

اإلفريقية للدخول كمستثمر وليس كمقترض، معتربا أن إنفاق أموال ضخمة يف 

 .20مسح ديون الدول اإلفريقية دون مقابل هو جمرد غباء

ي وهتميشها: حيث تصنف دول إفريقيا ضعف الدول اإلفريقية يف االقتصاد العامل -7

% 13يف جمملها يف عداد الدول املتخلفة اقتصاديًا. فبالرغم من أن القارة تستوعب  

% من الناتج املحلي اإلمجايل العاملي، 3من سكان العامل إال أهنا ال حتوز أكثر من 

أن  %، كما2ونصيبها يف التجارة العاملية يف مطلع األلفية اجلديدة مل يزد عن 

القارة هي األقل فيما يتصل بنسبة االستثمار إىل الدخل القومي قياسًا بالدول 

وطبقًا لبيانات البنك الدويل فإن االستثمار  واملناطق النامية األخرى يف العامل.

% من االستثمار األجنيب على املستوى 1األجنيب املباشر يف إفريقيا مل يزد عن 

 العاملي.

بني دول إفريقيا وانعدام البىن التحتية اليت تعزز من ضعف التجارة البينية  -8

 عمليات التبادل التجاري بينها.  

 امتة:اخل
إن إدراك اجلزائر املتأخر للفرص واملزايا اليت يوفرها التعاون اإلقتصادي  

والتجاري مع دول إفريقيا قد فوت عليها اإلستفادة من إمكانية توسيع صادراهتا ومنتجاهتا 

فط والغاز، ومعها تنويع اقتصادها وحتررها من التبعية للمحروقات. إن السوق من غري الن

اإلفريقية اليت تتميز بأهنا استهالكية، عدد سكان كبري )أكثر من مليار نسمة(، تنافس 

وتواجد دويل أقل مقارنة بباقي القارات، ... تتيح للجزائر فرصة ذهبية كي تعزز من 

إفريقيا، يف ظل صعوبة ولوجها باقي األسواق األخرى،  وجودها اإلقتصادي والتجاري يف

املغاربية واخلليجية، ناهيك عن األسواق األوروبية والعاملية. لكن اقتناص هذه الفرصة 

 مشروط بتوفر إرادة سياسية حقيقية، دراسة وختطيط جيدين، توفري اإلمكانات الالزمة.
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